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Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
Gabinete da Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0004127-66.2014.815.0011

Origem : 3ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande

Relatora : Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes

1º Apelante : Anderson Carlos Tavares Palmeira

Advogados : Diego Delynne da Costa Gonçalves (OAB/PB nº 15.744) e

Elenice Maria da Conceição (OAB/PB nº 17.983)

2º Apelante : Fábio Raniere Tavares Palmeira

Advogados : Diego Delynne da Costa Gonçalves (OAB/PB nº 15.744) e

Elenice Maria da Conceição (OAB/PB nº 17.983)

Apelado : Claudio da Silva Dantas

Advogado : Diego Araújo Coutinho (OAB/PB nº 13.975)

APELAÇÕES CÍVEIS. ADMISSIBILIDADE RECURSAL

NOS  TERMOS  DO  CPC/73.  COMPROVANTE  DO

PREPARO. JUNTADA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO

DOS  RECURSOS.  DESERÇÃO.  NÃO

CONHECIMENTO. 

–  A comprovação  do  pagamento  das  custas  deve  ser

simultânea à interposição do recurso, de acordo com o

disposto no art. 511 do CPC/73, sob pena de deserção.
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–  Ausente  comprovação  de  qualquer  impedimento

capaz de autorizar a posterior comprovação do preparo

(art. 519 do CPC/73) deve ser declarada a deserção do

recurso.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima

referenciados.

A C O R D A  a  Terceira Câmara Cível do Egrégio Tri-

bunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em não conhecer do recurso.

R E L A T Ó R I O .

Trata-se de  apelações cíveis interpostas por  Anderson

Carlos Tavares Palmeira e Fábio Raniere Tavares Palmeira contra sentença

prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande (fls.

75/81) que, nos autos da “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER” em face deles proposta por  CLAUDIO DA

SILVA  DANTAS,  julgou procedentes  os  pedidos  “para,  por  consequência,

condenar os promovidos de forma solidária, tendo em vista a relação de consumo

havida entre as partes, a pagar, a título de danos morais em favor do Autor, o valor

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).” e “entregarem as mídias (fotos e filmagens) de

acordo com o pactuado no contrato entabulado entre as partes. ( … )”.

Apelação  do  primeiro  promovido,  Anderson  Carlos

Tavares  Palmeira  (fls.  84/91)  e  do  segundo  promovido,  Fábio  Raniere

Tavares Palmeira (fls. 92/101), ambas interpostas em 13/10/2015.
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À fl. 105 os recorrentes comprovaram a efetivação de um

único preparo recursal para os dois recursos, em 04/04/2016.

Contrarrazões pela manutenção do decisum, fls. 109/118.

Cota  Ministerial  sem  manifestação  meritória,  fls.

124/126.

É o relatório.

V O T O .

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  –

Relatora.

Inicialmente,  é  preciso  ressaltar  que a  admissibilidade

recursal  deve  ser  feita  com  base  no  Código  de  Processo  Civil  de  1973,

vigente à época da publicação da decisão recorrida (fl. 82), conforme já se

manifestou o STJ ao publicar o enunciado a seguir:

Enunciado Administrativo  Número  2:  “Aos  recursos  interpostos

com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até

17  de  março  de  2016)  devem  ser  exigidos  os  requisitos  de

admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as  interpretações

dadas,  até  então,  pela  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de

Justiça.”

Do mesmo modo,  as questões  processuais  do período

em que feito  esteve  na instância  a  quo serão  analisadas  utilizando como
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referência aquele diploma.

Pois bem.

As insurgências não podem ser conhecidas, posto que

desertas.

Ambos os recursos violaram o art. 511 do CPC/73, vez

que interpostos sem a comprovação dos respectivos preparos.

Com o advento da Lei n. 9.756 de 17/12/98, os recursos

passaram a  contemplar  um procedimento  essencialmente  de  observância

formal, que impõe à parte recorrente instruí-los, no ato de sua interposição,

atrelado à  sua petição,  o comprovante do respectivo preparo,  na  forma

preconizada pelo artigo 511 do Código de Processo Civil, verbis:

Art.  511.  No  ato  de  interposição  do  recurso,  o  recorrente

comprovará,  quando  exigido  pela  legislação  pertinente,  o

respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob

pena de deserção.

Depreende-se, pois, com a leitura do aludido artigo, que

a comprovação do preparo do recurso deve ser feita simultaneamente à sua

interposição. Todavia, no caso em tela, os recorrentes não satisfizeram essa

exigência,  mesmo a  regra  processual  sendo  clara  no  sentido  de  exigir  a

simultaneidade entre o ato de interposição e a comprovação do preparo, sob

pena de deserção.

Outra não é a orientação do Egrégio Superior Tribunal
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de Justiça, deste Tribunal e restante da jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA

EM  RECURSO  ESPECIAL.  DESERÇÃO.  AUSÊNCIA  DE

PREPARO. RECOLHIMENTO  DE  CUSTAS.  LEGISLAÇÃO

PERTINENTE.

1. O processamento dos embargos de divergência, bem como dos

recursos em geral, obedece a regramento expresso e específico do

Código de Processo Civil. Precedentes.

2. Nos termos da Lei nº 11.636/2007, é devido o recolhimento de

custas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça nos processos de

competência originária ou recursal.

3.  No  ato  de  interposição  do  recurso,  o  recorrente  deverá

comprovar,  quando  exigido  pela  legislação  pertinente,  o

respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob

pena de deserção.

4.  O  valor  das  custas  estabelecido  para  a  interposição  dos

Embargos de Divergência consta expressamente do item "XXI" da

Tabela "A" do Anexo "I" da Res. nº 4/2013, que disciplina a matéria

no âmbito desta Corte Superior.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg  nos  EREsp  1273324/SP,  SEGUNDA  SEÇÃO,  Relator  o

Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 28/02/2014).

APELAÇÕES  CÍVEIS.  APELOS  INTERPOSTOS  PELA  MESMA

PARTE CONTRA O MESMO DECISUM. SEGUNDA APELAÇÃO:

PRINCÍPIO  DA  UNIRRECORRIBILIDADE.  PRECLUSÃO

CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. - Não se conhece do

segundo  apelo,  ante  a  ocorrência  do  fenômeno  da  preclusão
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consumativa,  que  se  configurou  no  momento  em  que  a  parte

exercitou  o  direito  de  recorrer,  com  a  interposição  da  primeira

apelação. PRIMEIRA APELAÇÃO. RECURSO INTEMPESTIVO E

DESERTO. FALTA DE PRESSUPOSTO RECURSAL. POSTAGEM

NO  CORREIO.  NÃO  OBSERVÂNCIA  DO  ART.  2º,  §  3º  DA

RESOLUÇÃO  Nº  04/2004  DESTE  TRIBUNAL,  QUE  CRIOU  O

SISTEMA  DE  PROTOCOLO  POSTAL  INTEGRADO.

INTEMPESTIVIDADE.  COMPROVANTE  DO  PREPARO.

JUNTADA  POSTERIOR  À  INTERPOSIÇÃO  DO  RECURSO.

DESERÇÃO.  SEGUIMENTO NEGADO. -  A tempestividade  dos

recursos é matéria de ordem pública, configurando vício insanável,

podendo ser verificada a qualquer tempo e instância. Precedentes

do STJ. - É indispensável que o recibo eletrônico de postagem de

correspondência por Sedex seja colado no verso da primeira lauda

do  documento,  com  a  chancela  do  carimbo-datador  da  própria

agência  (art.  2º,  §  3º  da  Resolução  nº  04/2004  do  TJPB).  -  A

comprovação  do  pagamento  das  custas  deve  ser  simultânea  à

interposição do recurso, de acordo com o disposto no art. 511 do

CPC. - Ausente comprovação de qualquer impedimento capaz de

autorizar a posterior comprovação do preparo (art. 519 do CPC)

deve  ser  declarada  a  deserção  do  recurso.  (TJPB  -

ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00004539220128150741,  -

Não possui -, de minha Relatoria , j. em 18-08-2014)

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO

DE ÁREA DE RESERVA LEGAL.  PREPARO.  AGENDAMENTO

DE  PAGAMENTO  APÓS  A  INTERPOSIÇÃO  DO  RECURSO.

DESERÇÃO  DO  APELO  CONFIGURADA.  AGRAVO  NÃO

PROVIDO. 1-Ter-se-á por deserta a apelação em que o recorrente,
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no ato da interposição, não tenha comprovado o efetivo preparo,

frente ao que dispõe o art. 511, do CPC, não se admitindo que o

pagamento seja agendado para data posterior à do protocolo do

recurso.  2-  Agravo  Regimental  não  provido.  (TJMG;  AG

1.0701.11.034684-1/002;  Relª  Desª  Hilda  Teixeira  da  Costa;  Julg.

06/09/2016; DJEMG 16/09/2016)

APELAÇÕES  CÍVEIS.  RECURSO  DA  PARTE  AUTORA.

PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. DESERÇÃO. ART. 511, CPC/73.

O preparo deve ser comprovado no momento da interposição do

recurso de apelação, nos termos do artigo 511, CPC/73, sob pena

de  deserção  e  não  conhecimento  do  recurso.  Precedentes

doutrinários  e  jurisprudenciais. Responsabilidade  civil.  Danos

materiais  e  morais.  Defeito do produto.  Direito  subjetivo.  Prazo

prescricional.  Não postulando a  parte  autora  quaisquer  direitos

potestativos  por  vício  do  produto,  mas  reparação  civil  de

indenização pelos danos morais e materiais alegadamente sofridos

em razão de defeito do veículo, inaplicável o prazo de decadência

do art. 26 do CDC, incidindo, ao revés, o lapso prescricional do seu

art.  27.  Decadência  afastada.  Prescrição  não  implementada.

Compra e venda de veículo usado. Reparos mecânicos. Desgaste

de peças. Danos morais e materiais. Ausência de ilicitude. Dever

de reparar não configurado. O negócio jurídico de compra e venda

de automóvel ocorreu em relação a veículo usado, não se podendo

pretender que se encontrasse nas mesmas condições mecânicas de

um  novo,  mormente  após  aproximadamente  cinco  anos  de

utilização. Hipótese de desgaste natural das peças e componentes,

em que o comprador recebeu o automóvel no estado em que se

encontrava;  se  não  foi  diligente  bastante  na  avaliação  prévia,
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deverá  suportar  os  ônus  de  sua  conduta,  não  se  cogitando  de

indenização  por  danos  materiais  e  morais  a  partir  dos  reparos

posteriores  à  tradição  do  bem.  Recurso  da  parte  autora  não

conhecido.  Preliminar  de  decadência  rejeitada.  Recurso  do

demandado provido.  (TJRS;  AC 0112905-79.2016.8.21.7000;  Porto

Alegre;  Nona  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Tasso  Caubi  Soares

Delabary; Julg. 14/09/2016; DJERS 19/09/2016)

APELAÇÃO. DESERÇÃO.  Preparo recolhido após o decurso do

prazo para interposição do recurso. Alegação de greve bancária.

Inexistência de comprovação de justo motivo. Possibilidade de

recolhimento  via  'internet'  ou  terminais  de  autoatendimento.

Comunicado  CG  nº  1221/2013.  Deserção  reconhecida.  Recurso

não conhecido. (TJSP; APL 0005926-05.2011.8.26.0348; Ac. 9853794;

Mauá;  Trigésima  Quarta  Câmara  de  Direito  Privado;  Rel.  Des.

Carlos Von Adamek; Julg. 28/09/2016; DJESP 19/10/2016)

Com  essas  considerações,  NÃO  CONHEÇO  dos

recursos.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  ordinária  da  Terceira  Câmara

Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 29 de

novembro  de  2016,  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.

Participaram  do  julgamento,  além  desta  Relatora,  o  Exmo.  Des.  Saulo

Henriques de Sá e Benevides e o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz

convocado para substituir o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz. Presente ao

julgamento o Exmo. Dr. Alcides Orlando de Moura Jansen, Procurador de
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Justiça.

Gabinete no TJPB, em João Pessoa, 30 de novembro de

2016.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes

                            R E L A T O R A
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